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Datorit` dezvolt`rii specta -
culoase a Internetului [i a flu -
en]ei tot mai evidente a citito-
rilor spre acest univers infor-
ma]ional mo dern, inclusiv ca
urmare a evo lu]iei tot mai ac -
cen tuate a sistemului de co -
mu nicare în cadrul Auto mo bil
Clubului Ro mâ n, [i ca ur mare
a solicit`rii unui num`r impor-
tant de membri ACR, în cepând
cu anul 2010, revista „Auto tu -
rism“ apare on-line, pe site-ul
www.acr.ro [i poa te fi acce-
sat` gratuit.

P r i m u l  n u m ` r  P r i m u l  n u m ` r  
-  f e b r u a r i e  1 9 6 9  --  f e b r u a r i e  1 9 6 9  -
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ed i to r ia lau to tu r i sm

Nu spunem o noutate afirmând c` lumea re pre -
zint` un ansamblu de simboluri, prin care ne expri -
m`m gândurile, ideile, senti mentele, semnifica]iile
profunde ale universului nostru de cultur` [i civi -
liza]ie. Ne face pl`cere, astfel, s` spunem c`, la cum -
p`na anilor 2014 [i 2015, Automobil Clubul Român
marcheaz` trecerea istoric` a deceniului zece în
deceniul unspre zece al existen]ei sale seculare, 110 [i
111 re pre zentând simbolurile noastre cele mai
repre zentative în acest moment al devenirii sale.

Anul 2014 a fost un an jubiliar pentru Auto mobil
Clubul Român: a împlinit 110 ani de exis ten]` în
universul automobilistic [i în Societatea Civil` din
România, fiind al zecelea club auto constituit în
Euro pa, ceea ce îi con fer` un prestigiu marcant în
cadrul Federa]iei Interna]ionale a Automobilului [i
Alian]ei In terna]ionale de Turism. 

Este un adev`r cunoscut [i recunoscut c` Auto -
mo bil Clubul Român se înscrie, prin pachetul bogat
de servicii, avantaje [i facilit`]i puse la dispozi]ia
membrilor la nivelul celor mai mari [i reprezentative
cluburi auto din Europa. La 20 martie 2014 a avut
loc, în Sala Marii Uniri de la Alba Iulia, Conferin]a Na -
]ional` a Automobil Clubului Român, al cincilea fo -
rum na]ional postdecembrist, consolidând, în con -
tinuare valorile asociative promovate de ACR în cele
11 decenii de existen]`, precum [i pachetul de servi -
cii acordate membrilor. Prin flota de ajutor rutier,
non-stop [i la scara întregii ]`ri de care dispune în
prezent [i prin cooperarea cu flotele de asisten]` ru -
tier` ale cluburilor auto europene, Automobil Clubul
Român [i-a consolidat pozi]ia de lider al asisten]ei
rutiere din ]ara noastr`, atât pentru membrii ACR [i ai
cluburilor auto din cadrul FIA, cât [i pentru al]i auto -
mobili[ti. De asemenea, ACR a constituit [i în anul
2014 promotorul na]ional al programelor de edu ca -
]ie rutier` prin activit`]ile dezvoltate în rândul tinere -
tului [colar [i al celorlal]i participan]i la trafic. În luna
ianuarie 2014, ACR a lansat Campania Na]ional` de
Siguran]` Rutier` „O SECUND~ PENTRU VIA}A TA”,
care s-a bucurat de o audien]` deosebit`.

Automobil Clubul Român [i-a consolidat, în con ti -
nuare, în 2014, poten]ialul turistic propriu din sta -
]iunea Ol`ne[ti, din zona barajului Siriu-Nehoiu, de
la Alba Iulia, [i din Delta Dun`rii, precum [i motelul
de tranzit Arad, puse la dispozi]ia membrilor. În coo -

perare cu touroperatori consacra]i, membrii aso cia -
]iei beneficiaz` de pachete de servicii turistice de larg
interes, iar prin Funda]ia FIA, ace[tia s-au bucurat de
discounturi la numeroase hoteluri din Europa, prin
Programul de reduceri [i facilit`]i „Show Your Card”;
de asemenea, în intervalul 19 decembrie 2014-15
februarie 2015, membri ACR beneficiaz` de un dis -
count de 50% la cazare, oferit de FIA, în unit`]ile ho -
teliere din grupul Intercontinental Hotels din Europa.

Noul deceniu al ACR debuteaz` cu o campanie de
mare anvergur`. Automobil Clubul Român a lansat
re cent promo]ia intitulat` „ALEGE ACR în 2015!”
care marcheaz` intrarea ACR în cel de-al 111-lea an
de existen]`. Noua promo]ie ofer` [ansa unui pachet
de servicii suplimentar, fa]` de avantajele [i facili t` -
]ile tradi]ionale, inclusiv pentru membri nou înscri[i
în Asocia]ie, constând în: reducerea taxei de înscri -
ere ca membru ACR, sau depan`ri [i tract`ri auto
gratuite în str`in`tate pentru membri ACR Senior [i
VIP prin aderarea la re]eaua de asisten]` SNAKE a
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului. Compania
MOL România, în baza conven]iei bilaterale, ofer` în
continuare, în 2015, reduceri la achizi]ionarea com -
bustibililor auto de c`tre membrii ACR. 

Automobil Clubul Român realizeaz`, începând cu
2015, dou` produse noi de asisten]` rutier` [i mobi -
litate pe teritoriul României [i în str`in`tate, dedi cate
companiilor care de]in autovehicule u[oare de tran -
sport marf` sau persoane, intitulate „ACR Natio nal
Assist” [i „ACR Europa Assist”. Prin aceste noi pro du -
se, în premier` în România, se garanteaz`, atât asis -
ten]a rutier`, cât [i o gam` larg` de servicii adi]io -
nale specifice.

În noiembrie 2014, ACR a primit certificatul pri -
vind calitatea serviciilor de asisten]` rutier` [i mo -
bilitate potrivit Standardului ISO 9001:2008.

Cu prilejul Noului An 2015, în numele Consiliului
de Conducere al Automobil Clubului Român [i al
meu personal adresez membrilor ACR [i tuturor
auto mobili[tilor din ]ara noastr` tradi]ionalul : 

L A  M U L } I  A N I !L A  M U L } I  A N I !

Constantin NICULESCU
Pre[edintele 

Automobil Clubului Român
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În perspectiva anului 2015,
Automobil Clubul Român a lan -
sat, începând cu decembrie
2014, un pachet complet de ser -
vicii [i beneficii pentru membrii
s`i, într-un nou concept al va -
lorilor asociative [i de practic`
modern` automobilistic`:  asis -
ten ]` rutier` non-stop, cu trac -
t`ri [i depan`ri auto pe întreg te -
ritoriul ]`rii, verific`ri tehnice ge -
nerale ale automobilului, [coa la
de [oferi, ITP cu reduceri pân` la
20%, discount la serviciile medi -
cale prin Sanador, reduceri la com -
 bustibili auto prin Mol România
[i multe alte avantaje [i facilit`]i.

Pe linia noului spectru valoric
al anului viitor, Automobil Clu -
bul Român ofer` o reducere de
150 lei la taxa de înscriere pentru
membrii noi, al`turi de [ansa
câ[tig`rii unor premii de excep -
]ie la Tombola „Alege ACR în
2015!”, pentru to]i membrii care

î[i reînnoiesc aceast` calitate, dar
[i pentru cei noi înscri[i în aso -
cia ]ie. 

Premiul I: un sejur cu 3 nop]i
de cazare gratuit` pentru dou`
persoane într-una din bazele de
turism disponibile ale ACR (sejur
valabil pân` la 31 august 2015).

2x Premiul II: un voucher cu
discount 50% la [coala de [oferi
ACR.

3x Premiul III: un echipa -
ment GPS.

Alte premii: tricouri, [epci, bre -
 locuri.

Detalii despre aceste oferte la
adresa www.acr.ro www.acr.ro [i pe
Facebook/ACR.Facebook/ACR.

Într-un echilibru benefic între
genera]iile asocia]iei, Automobil
Clubul Român asigur`, în conti -
nuare, beneficii deosebite pen -
tru genera]ia tân`r`. Astfel, ti -
nerii cu vârste între 18 – 25 ani
beneficiaz` de 50% discount la

cotiza]ia de membru, iar tinerii
între 26 – 30 ani beneficiaz` de
25% discount. De asemenea,
pen tru pensionari [i membrii cu
vechime în asocia]ie, de peste 5
ani, se acord` o reducere de
10%.

Pentru membrii ACR care
c`l`toresc în str`in`tate, se
asigur` în baza programului

interna]ional de discount-uri
„Show Your Card!”, promovat de
FIA, o gam` bogat` de reduceri,
în cele mai variate domenii:
restaurante [i hoteluri,

oferte de excep]ie

ALEGEALEGE
ACR ACR 

|N 2015!|N 2015!

4
Ü

La cump`na dintre deLa cump`na dintre de   --
 ceniul zece al existen]ei ceniul zece al existen]ei
istorice a ACR [i deceniulistorice a ACR [i deceniul
unsprezece al deveniriiunsprezece al devenirii
sale în uni versul auto mo sale în uni versul auto mo --
bilismului din România,bilismului din România,
Automobil Clubul RomânAutomobil Clubul Român
î[i recon ceptualizeaz` în î[i recon ceptualizeaz` în --
trea ga activitate, pe bazatrea ga activitate, pe baza
tradi]iilor cultivate pân`tradi]iilor cultivate pân`
în prezent [i potrivit ori în prezent [i potrivit ori --
zontului de a[teptare alzontului de a[teptare al

membrilor asocia]iei.membrilor asocia]iei.
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muzee, parcuri de dis trac]ie,
închirieri de auto ve hicule,

magazine, etc. Bene fi ciile „Show
Your Card!” pot consta în redu -
ceri de tarife de pân` la 50%, în
perioade de larg interes turistic.

De asemenea, membrii ACR [i
ai cluburilor partenere din str`i -
n`tate au posibilitatea s` se ca -
zeze într-una din loca]iile proprii
ale ACR din B`ile Ol`ne[ti, Alba
Iulia, Nehoiu, Arad, sau Delta Du -
n`rii.

În anul 2015, Automobil Clu -
bul Român î[i va moderniza, în
continuare, pachetul de servicii
de asisten]` tehnic` [i rutier`,
con solidându-[i, astfel, pozi]ia de
lider na]ional în asisten]a rutier`
pentru membrii ACR [i ai clubu -
rilor automobilistice din cadrul
FIA. În anul care vine, ACR va re -
lan sa, la nivel na]ional, [coala de

[oferi cu o tradi]ie de peste un
secol de activitate.

În anul 2015, Automobil Clu -
bul Român va lansa noi pro gra -
me de educa]ie rutier`, în rândul
elevilor [i celorlal]i participan]i la
trafic, în cadrul Campaniei „O se -

cund` pentru via]a ta”, în parte -
neriat cu FIA Foundation, în spi -
ritul obliga]iilor asumate în „De -
cada Mondial` a Siguran]ei Ru -
tie re 2011–2020”, lansat` sub
au spiciile Organiza]iei Na]iunilor
Unite.

În calitatea sa de Autoritate
Sportiv` Na]ional`, atribuit` de
Federa]ia Interna]ional` a Auto -
mobilului, ACR va amplifica, la
nivelul poten]ialului vast de care
dispune, întregul evantai de com -
peti]ii, na]ionale [i zonale, de
auto  mobilism [i karting sportiv
[i, inclusiv de concursuri la nivel
interna]ional.

Sintagma „ALEGE ACR ÎN 2015!”
va avea, cu siguran]`, conota]ie
va loric` mult mai ampl` decât o
poate defini spectrul de progra -
me, activit`]i, ac]iuni, gânduri [i
idei prezentat mai sus. Simbolul
„111” al anului 2015 va repre -
zenta, atât substan]a tradi]iilor

asociative ale celor 110 ani de
istorie, cât, mai ales, con[tiin]a
colectiv` a unui destin asumat, pe
termen mediu [i lung, de Auto -
mobil Clubul Român în universul
automobilistic românesc.

Redac] iaRedac] ia n

oferte de excep]ie

Ü

Pentru detalii [i înscrieri con -
tacta]i-ne la telefon:

021/317.82.51021/317.82.51
sau la 

e-mail membrii@acr.roe-mail membrii@acr.ro
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document ACR

„CARTE DE SALVARE LA BORD”
- o nou` [ans` \n salvarea vie]ii

Automobil Clubul Român se afl` în faza final` a
implement`rii, în România, a proiectului „Carte de Salvare
la Bord”, în parteneriat cu Inspectoratul General pentru
Situa]ii de Urgen] .̀ Acest proiect a fost implementat în
mai multe ]`ri europene.

În faza preliminar`, Automobil Clubul Român a
organizat un training cu o parte din personalul
care va fi implicat în derularea acestuia, la sediul

In spectoratului pentru Situa]ii de Urgen]` „Codrii
Vl`siei” al jude]ului Ilfov, cu sprijinul de spe cia -
litate al ADAC, în persoana domnului ing. Thomas
Unger.

La training au participat instructori [i ofi]eri din
centrele opera]ionale apar]inând mai multor In -
spectorate Jude]ene pentru Situa]ii de Urgen]`,
speciali[ti ai ACR [i reprezentan]i ai Direc]iei Po -

S iguran]a rut ier`  a  tuturor  par t ic ipan] i lor  la  t ra f icu l  pe drumur i le  publ iceS iguran]a rut ier`  a  tuturor  par t ic ipan] i lor  la  t ra f icu l  pe drumur i le  publ ice
preocup` \n t reaga lume,  începând cu Organ iza ] ia  Na] iun i lo r  Uni te  [ i  pân`preocup` \n t reaga lume,  începând cu Organ iza ] ia  Na] iun i lo r  Uni te  [ i  pân`
la  conduc`tor i i  de autovehicule ,  const ructor i i  de [ose le  [ i  omul  de la  vo lan .la  conduc`tor i i  de autovehicule ,  const ructor i i  de [ose le  [ i  omul  de la  vo lan .
«  S iguran]a rut ier`  »  este  un concept  universa l  s inonim cu «  conceptul  de« S iguran]a rut ier`  »  este  un concept  universa l  s inonim cu «  conceptul  de
global izare »  a  fenomenelor  economice ,  soc ia le ,  ecolog ice ,  sp i r i tua le ,  e tc .g lobal izare »  a  fenomenelor  economice ,  soc ia le ,  ecolog ice ,  sp i r i tua le ,  e tc .
[ i ,  pe ca le  de consec in]` ,  în  toate domeni i le ,  acest  set  de va lor i  î [ i  g`se[te ,[ i ,  pe ca le  de consec in]` ,  în  toate domeni i le ,  acest  set  de va lor i  î [ i  g`se[te ,
,  tot  mai  mul t ,  expres i i le  concret i tudin i i .  Vom aborda ,  în  acest  context ,  una,  tot  mai  mul t ,  expres i i le  concret i tudin i i .  Vom aborda ,  în  acest  context ,  una
din mul t ip le le  in i ] ia t ive  a le  Automobi l  C lubulu i  Român în ceea ce pr ive[tedin mul t ip le le  in i ] ia t ive  a le  Automobi l  C lubulu i  Român în ceea ce pr ive[te
sa lvarea v ie ] i i  oameni lor  de la  vo lan .sa lvarea v ie ] i i  oameni lor  de la  vo lan .

Ü
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li]iei Rutiere din cadrul IGPR.  Training-ul a
avut, atât o component` teoretic`, cât [i una

practic`, în care au fost abordate tactici de des -
carcerare, de loca lizare [i deconectare a siste -
melor airbag, electrice, pozi]ionarea ram fors`rilor,
etc., pe un autoturism care a participat la testele
EuroNCAP, pus la dispozi]ie de c`tre Automobil
Clubul Român.

Prin implementarea, în Romania, a acestui do -
cument tehnic, care a fost deja aplicat cu success
în mai multe state europene de c`tre cluburile
auto mobilistice ADAC (Germania), RACC (Spa -
nia), ACL (Luxembourg), etc., va fi adus` o contri -
bu]ie im portant` la eforturile generale de
reducere a nu m`rului victimelor rezultate din acci -
dentele rutiere, asigurându-se, astfel, reducerea
cu pân` la 30 % a timpului de extrac]ie a victi me -
lor încarcerate.

Cercet`rile efectuate pân` în prezent, confirm`
faptul c`, prin implementarea acestui proiect în
toate statele europene, se vor putea salva, anual,
pân` la 2500 de vie]i omene[ti.

În perioada imediat urm`toare, Automobil
Clubul Român va lansa acest proiect la nivel
na]ional, astfel încât fiecare automobilist poate
intra în posesia unei „C`r]i de Salvare”.

F lor in  JUMUG~Flor in  JUMUG~ n

document ACR

Ü
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ACR interna]ional

În prima s`pt`mân` a lunii
decembrie 2014, au avut loc
lucr`rile Adun`rii Generale A -
nuale a Federa]iei Interna]ionale
a Automobilului, precum [i alte
reuniuni tradi]ionale ale acestui
forum mondial. Reuniunile FIA
s-au desf`[urat în premier`, în
acest an, în Orientul Mijlociu, la
Doha, capitala Qatarului, la in -
vita]ia [efului statului (emir),
care, a[a cum a apreciat Pre[e -
dintele Federa]iei Interna]ionale
a Automobilului, dl Jean Todt, a
„plasat sportul chiar la inima
dezvolt`rii ]`rii”. În decursul
anilor, Qatarul a g`zduit nume -
roase competi]ii sportive inter -

na  ]ionale, în partea de sus a lis -
tei situându-se concursurile de
automobilism [i motociclism
(Country Rally, Grand Prix de
motociclete, etc.).

Adunarea General` Anual` a
Funda]iei Federa]iei Interna]io -
nale a Automobilului a dezb`tut
principalele direc]ii de siguran]`
rutier` [i formare a comporta -
mentului preventiv pe drumurile
publice, pentru cre[terea conti -
nu` a siguran]ei pilo]ilor [i spec -
tatorilor competi]iilor de auto -
mobilism [i karting sportiv. A
avut loc, cu acest prilej, Aduna -
rea General` a Institutului FIA
pentru Siguran]a Sportului Auto,

adoptându-se m`suri în direc]ia
cre[terii aportului cercet`rii [tiin -
]ifice în acest domeniu de im -
portan]` deosebit`.

În baza agendei de lucru a
reuniunilor FIA din Capitala
Qatarului s-au desf`[urat lucr` -
rile Adun`rii Generale a Alian]ei
Interna]ionale de Turism (AIT),
forum mondial la care ACR a
aderat înc` de la crearea sa.
Deschizând un arc de timp,
men]ion`m c` în septembrie
1969, ACR a g`zduit la Bucure[ti
lucr`rile Congresului Mondial al
Alian]ei Interna]ionale de Turism
(Loisirs et Tourisme), iar, în
anii urm`tori, numeroase

ADUNAREA GENERAL~ADUNAREA GENERAL~
ANUAL~ A F IA -  2014ANUAL~ A F IA -  2014

Pre[e dintele FIA al`turi de pre[edintele Clubului Automobilistic din Qatar

Ü
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ACR interna]ional

reuniuni ale Comitetului de
Direc]ie al AIT, precum [i

„S`pt` mâ nile de studii ale AIT”,
la care au participat exper]i [i
personalit`]i din domeniul
automobilismului [i turismului
automobilistic.

Adunarea General` a FIA a
marcat, în cadrul unei festivit`]i
omagiale, împlinirea a 110 ani
de la crearea în 1904 a Asocia -
]iei Interna]ionale a Automobil
Cluburilor Recunoscute, cu se -
diu, la Paris, care în aprilie 1946
a devenit Federa]ia Interna]io -
nal` a Automobilului. Automobil
Clubul Român a aderat înc` din
decembrie 1905, la acest forum
mondial, p`strându-[i calitatea
de membru activ în to]i cei 110
de existen]` neîntrerupt`. Rele -
v`m în acest context faptul c`
Automobil Clubului Român i s-a
conferit, de c`tre FIA, atributul
de Autoritate Sportiv` Na]ional`
(ASN) pentru automobilismul [i
kartingul sportiv [i a participat,
sistematic, la reuniunile mon -
diale ale Forumului ASN-urilor
din cadrul FIA, vizând îmbu n` -
t`]irea regulamentelor de orga -
nizare [i desf`[urare a compe ti -
]iilor de automobilism [i karting

sportiv. Este demn de remarcat
[i faptul c` Automobil Clubul

Ro mân a fost vizitat în mai
multe rânduri de pre[edin]ii FIA,
iar în mai 2011 a primit vizita
oficial` a Pre[edintelui Jean

Todt, la scurt timp dup` ale -
gerea sa ca lider al Federa]iei
Interna]ionale a Automobilului.

Adunarea General` a Fede -
ra]iei Interna]ionale a Automo -
bilului a organizat, în capitala
Qatarului, „Gala Campionilor
2014” care constituie cel mai
a[teptat eveniment al anului în
rândul comunit`]ii sporturilor cu
motor. Acest eveniment a avut
loc, de-a lungul anilor, la Mo -
naco, New Delhi [i Istanbul,
pentru ca în anul 2014 s` fie
g`zduit la Doha. În cadrul „Galei
Campionilor 2014” au fost
conferite trofeele pentru to]i
sportivii din Campionatele mon -
diale de automobilism [i karting
ale Federa]iei Interna]ionale a
Automobilului.

La Adunarea General` Anual`
a FIA, Automobil Clubul Român
a fost reprezentat de o delega]ie
condus` de Pre[edintele Con -
stantin Niculescu. Cu acest prilej
Pre[edintele ACR a avut în -
trevederi cu dl. Jean Todt,
Pre[edintele FIA, precum [i cu
pre[edintele Regiunii I FIA, dl.
Thierry Willemark.

Georg iana Georg iana MOGAMOGA
Director  Genera l  a l  ACRDirector  Genera l  a l  ACR

Corespondent  de c lubCorespondent  de c lub
pentru F IApentru F IA n

Gala Campionilor FIA 2014

Ü
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În zilele de 13-14 octombrie 2014, o delega]ie a
Federa]iei Interna]ionale a Automobilului - Re giu -
nea I (FIA) - a efectuat o vizit` la Automobil Clubul
Român. Delega]ia a fost condus` de dl. Jacob
Bangsgaard, Director General al FIA Regiunea I.
Scopul vizitei a fost cunoa[terea experien]ei acu -
mulate de Automobil Clubul Român, care, în aprilie
2014 a împlinit 110 ani de existen]`, în inovarea [i
implementarea serviciilor acordate membrilor

Asocia]iei, ca [i membrilor din cele peste 200 de
cluburi automobilistice din cadrul FIA. De ase me -
nea, oaspe]ii ACR au fost interesa]i de viziunea
conducerii Asocia]iei noastre în ceea ce prive[te
l`rgirea, în continuare a cooper`rii cu cluburile
auto din cadrul tuturor regiunilor FIA, precum [i
cre[ terea contribu]iei ACR la perfec]ionarea [i efi -
cien ti zarea managementului FIA în rela]ia cu
cluburile membre, în primul rând din Europa [i cu
tendin]ele manifestate pe plan european [i pe alte
con ti nente.

Delega]ia FIA-Regiunea I a avut întâlniri benefice
de lucru cu Pre[edintele ACR, dl Constantin
Nicu lescu, cu membrii Comitetului Executiv al

eveniment ACR

VIZITA DIRECTORULUI GENERAL VIZITA DIRECTORULUI GENERAL 
AL REGIUNII I FIA LA ACRAL REGIUNII I FIA LA ACR

Ü

Este cunoscut faptul c` Federa]ia
Interna]ional` a Automobilului (FIA) se
înscrie printre cele mai mari [i re -
prezentative organiza]ii din lume, con -
stituit` din asocia]ii na]ionale neguver -
namentale de pe toate continentele.
Acreditat` la Organiza]ia Na]iunilor Unite,
Federa]ia Interna]ional` a Auto mobilului
dispune de patru birouri regionale, re -
prezentând pe cei peste un miliard de
posesori de automobile de pe mapa -
mond. În acest context relev`m faptul c`
Regiunea I FIA cuprinde Europa, Orientul
Mijlociu [i Africa, din care face parte [i
Automobil Clubul Român.
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ACReven iment

ACR, ca organism executiv; a purtat un dialog
amplu cu unii membri ai Consiliilor de

Conducere ai Sucur salei Municipiului Bucure[ti, ai
Sucursalei Jude]ene Pra hova. Cu prilejul vizitelor
efectuate în aceste dou` sucursale, oaspe]ii au
manifestat  interes fa]` de problematica asisten]ei
rutiere acordat` mem brilor [i celorlal]i auto -
mobili[ti, organi zarea [i desf`[urarea cursurilor
teoretice [i practice ale [colilor de [oferi ACR,
între]inerea curent` a automobilelor membrilor,
inclusiv în incinta liniilor proprii de ITP, formarea
deprinderilor preventive ale copiilor [i tineretului
pe arterele de circula]ie, dezvoltarea serviciilor
turistice interne [i interna]ionale în cadrul FIA,etc. 

Delega]ia FIA [i-a exprimat satisfac]ia fa]` de
progresele evidente înregistrate de Automobil

Clubul Român în dezvoltarea serviciilor perfor man -
te acordate propriilor membri [i ai cluburilor
partenere, în conformitate cu tendin]ele majore
practicate în sistemul FIA [i cu experien]a celor
mai importante cluburi auto din Europa [i de pe
alte continente, având în vedere tendin]ele, în
cre[tere, ale globaliz`rii economice [i sociale. Tot -
odat`, Directorul General al Regiunii I FIA [i-a
expri mat acordul cu ideile [i sugestiile formulate
de Pre[edintele ACR, de membrii ai Comitetului
Executiv, ai Consiliilor de Conducere din sucursale,
precum [i de unii membrii ACR din sucursalele
vizitate în leg`tur` cu dezvoltarea rela]iilor inter -
cluburi de pe toate continentele.

Alexandru VASILE n

Ü
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genera]iilor[ ta fe ta

Titlul acestor însemn`ri ne
poate provoca la reflec]ii sem -
nificative, la o medita]ie pro -
fund` în ceea ce prive[te fe -
nomenul accidentologic, care
curm` via]a, în fiecare an, în
România, la câteva mii de oa -
meni, iar alte câteva mii r` -
mân cu sechele grave. Extra -
polând, în acest context, re -
memorez adev`rul spus de
istorici c` peste 70% din isto -
ria lumii este o istorie a con -
flictelor armate cu scopuri
discriminatorii, de suprema]ie.
{i aceste concep]ii de prezen -
tare a istoriei domin` [i ma -
nualele [colare. Ca un revers
al medaliei, putem spune c`,
cea mai mare parte a feno -
menelor rutiere, prezentate în
media [i în statisticile dome -
niului, se rezum` la concep -
]iile conflictuale, la egocen -
trismul unor [oferi, la violen]a
de pe [osea, sintetizate în
„date statistice” semestriale

sau anuale, privind victimele
rutiere. Pe cale de consecin]`,
deci, asist`m la escaladarea
psihologiei conflictuale, la
men talitatea discriminatorie în
rela]ia cu ceilal]i participan]i la
traficul rutier, înc` de pe
b`ncile [colii, la o mare parte
a viitorilor [oferi, pentru c`

„r`ul” prinde mai u[or decât
„binele”. De multe ori, chiar
prin exemplul negativ oferit în
familie.

Nu cred c` întind pre mult
„coarda”, afirmând c` pro iec -
]ia actual` a fenomenului ac -
cidentologic rutier, în cre[ tere
an de an, nu este [i o con -
secin]` a modului defec tuos în
care se face educa]ia rutier` a
copiilor, în familie, în [coli [i
prin media.

Cultura conflictual`, identi -
ta tea discriminatorie inoculate
în primii ani de [coal`, valorile
educative lipsite de conceptul
conduitei pacifiste, umaniste,
î[i g`sesc o expresie negativ`,
destructiv` în conduita, de mai
târziu, a noilor [oferi, prin
înc`lcarea normelor legale de
circula]ie pe drumurile publice
[i prin imaginea [i con[tiin]a
civic` deformate fa]` de
respectul cuvenit [i protec]ia
vie]ii semenilor s`i pe [osea.

Are valoarea unei axiome
faptul c`, identitatea viitorului
[ofer depinde de influen]a

COMPORTAMENTUL RUTIER 
DE „MÂINE“  { I  EDUCA}IA

RUTIER~ DE „AST~ZI“

Ü

Inaugurarea Laboratorului {colar de Educa]ie Rutier` Balote[ti -
anul 2000
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formativ` [i educativ` din
primii ani de [coal`. Afirm

acest adev`r, bazat pe
experien]a dobândit` în cei 15
ani de când conduc activit`]ile
Laboratorului {colar de
Educa]ie Rutier` de la {coala
Gimnazial` nr. 1 Ba lo te[ti.
Înfiin]at în anul 2000, din
ini]iativa [i sub auspiciile
Automobil Clubului Român,
acest laborator de educa]ie
rutier` a fost primul din Ro -
mânia, cu valoare de unicat [i
experiment, care a g`sit o
deschidere deosebit` la In -
spectoratul {colar al Jude]ului
Ilfov. În acest arc de timp,
laboratorul a fost frecventat de
multe genera]ii, de ordinul
miilor pot spune, de copii,
între 6 [i 14 ani, care, prin ac -
tivit`]i teoretice de cunoa[tere
a legisla]iei rutiere, prin para -
digme de conducere preven -
tiv` cu bicicleta în poligonul
[colii, special amenajat, într-
un program controlat de edu -
ca]ie rutier`, au dobândit cu -
no[tin]e multiple privind a -
bordarea [oselei ca un mediu
de civiliza]ie pacifist [i de
armonie rutier`, lipsit de os -
tilitate [i mentalit`]i egocen -
triste.

Potrivit perceptelor psiholo -
giei sociale, comunitatea s` -
teas c` se dezvolt` dup` reguli
distincte, cu mai mult` tran s -

paren]` în peisajul comporta -
mentelor sociale, ceea ce ne-a
facilitat constatarea semnifi -
cativ` c`, [oferii din comuna
Balote[ti, care au frecventat
activit`]ile laboratorului [colar
de educa]ie rutier`, nu au fost
implica]i, personal sau în fa -
milie, în evenimente rutiere
cauzatoare de accidente pe
planul s`n`t`]ii.

Începând cu ianuarie 2014,
în cadrul Laboratorului de
Educa]ie Rutier` Balote[ti, am
implementat Campania Na]io -
nal` „O secund` pentru via]a
ta”, sub egida ACR [i a Fun -
da]iei FIA, care a fost prece -
dat` de Campania Mondial`
„Think Before You Drive”,

precum [i de „decalogul” 10
REGULI DE AUR ÎN CIRCULA}IA
RUTIER~ lansat de Federa]ia
Interna]ional` a Automobilului
(FIA), care s-au bucurat de un
impact deosebit în rândul co -
piilor. Conceptul educa]iei ru -
tiere în rândul copiilor nu are
nimic „cazon” în metodologia
[i con]inutul s`u, el se inspir`
– a[a cum am afirmat [i cu alt
prilej – din metafora pictorului
Salvador Dali, potrivit c`ruia,
„ca s` pictezi un pom trebuie
s` devii pu]in pom”. Para fra -
zând, putem zice c` pentru a
face educa]ie rutier` în rândul
copiilor trebuie „s` devii pu]in
copil”.

Logistica de care dispune la -
boratorul nostru, pus` la dis po -
zi]ie de Automobil Clubul Ro -
mân, [i con]inutul specific al
activit`]ilor formativ-educa ti -
ve, adecvate vârstei copiilor
din [colile comunei Balote[ti,
constituie explica]ia audien]ei
mari de care s-au bucurat, ani
de-a rândul, aceste ac]iuni,
precum [i impactul benefic
asupra form`rii unui compor -
tament civilizat pe arterele de
circula]ie, la cei mai tineri con -
duc`tori auto.

Înv. gr. I Ioana LISNIC
Coordonatorul Laboratorului

{colar de Educa]ie Rutier`
Balote[ti

Ü
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prospectareun iversu l  au to

Nu putem s` nu remarc`m [i faptul c` siguran]a
rutier` va avea de suferit, odat` cu derularea unor
astfel de activit`]i, pe multe dintre drumurile din
România.

Dup` cum putem observa, în majoritatea zone -
lor unde se desf`[oar` lucr`ri de amenajare sau
reabilitare a drumurilor, semnalizarea las` mult de
dorit, în compara]ie cu ce vedem în afara grani -
]elor României. Pe tronsoanele unde viteza medie
de deplasare este semnificativ`, respectiv cele din
afara localit`]ilor, nu exist` o coerent` presem na -
lizare, astfel încât se creaz` premisele unor frân`ri
rapide, în defavoarea celor lente. Frân`rile lente,
cele care au avantajul de a nu crea blocaje instan -
te, sunt declan[ate în momentul vizualiz`rii, de
c`tre conduc`torii auto, a unor indicatoare de pre -
semnalizare, instalate corespunz`tor, atât din

punct de vedere al loca]iei, cât [i a înâl]imii di -
mensiunilor suficiente, astfel încât s` permit` un
timp optim de percep]ie – reac]ie.

Accidentul de circula]ie rutier` cauzator de v`t` -
m`ri corporale se refer` la orice accident care
implic` cel pu]in un vehicul rutier în mi[care pe un
drum public sau privat la care publicul are acces,
provocând moartea sau r`nirea a cel pu]in unei
persoane. Sinuciderile sau tentativele de si nu ci -
dere nu sunt incluse. Num`r accidente = ac cidente
grave + accidente u[oare.

De asemenea, o semnalizare precar` este cu
atât mai periculoas` cu cât factorii de mediu sunt
mai potrivnici desf`[ur`rii, în bune condi]ii, a tra -
ficului rutier. Noaptea, de exemplu, timpii de reac -
]ie – percep]ie sunt mai mari, atât din cauza con -
di]iilor de vizibilitate, dar [i din cauza oboselii acu -
mulate de c`tre conduc`torii auto. Acela[i lucru îl
putem enun]a [i când circul`m în condi]ii de
ploaie, viscol, cea]` sau la l`sarea întunericului.

Dup` cum se poate observa [i din graficul 1, un
num`r important de accidente se produc în
momentul în care luminozitatea este redus` (la
l`sarea întunericului, cea]`, ploaie, viscol, etc.)

Analizând cele expuse mai sus, putem con -
cluziona faptul c`, deplas`rile în zonele unde se
execut` lucr`ri de construc]ie, refacere sau rea -
bilitare a drumurilor, pot fi periculoase, mai ales
dac` acestea se desf`[oar` în zone [i la ore când
factorii de mediu sunt potrivnici desf`[ur`rii, în
bune condi]ii, a traficului rutier.

A l in  DROSUAl in DROSU n

TRAFICUL RUTIER TRAFICUL RUTIER 
|NTRE ADEV~R {I REALITATE (2)|NTRE ADEV~R {I REALITATE (2)

Graficul 1: Accidente rutiere cauzatoare de v`t` -
m`ri corporale, dup` condi]iile de producere a
acestora

Sursa: Institutul Na]ional de Statistic`

Graficul 2: Accidente rutiere cauzatoare de v`t` -
m`ri corporale, dup` starea carosabilului

Sursa: Institutul Na]ional de Statistic`

Predictibil sau nu, speciali[tii în ingi -
neria tra ficului vor trebui s` fac` fa]` la
numeroase pro voc`ri, în perioada imediat
urm`toare. Construc]ia viitoarelor auto -
str`zi, reabilitarea drumurilor euro pene,
na]ionale [i jude]ene, regândirea siste -
melor de desf`[urare a traficului urban în
marile ora[e, toate acestea vor avea
consecin]e majore asupra modului în care
vom circula în urm`torii ani.



15

Primul automobil cu abur con -
struit de un român, într-o con cep -
]ie proprie, aniverseaz` în anul
2015 vârsta de 135 de ani, el
fiind opera lui Dimitrie V`sescu,
student la Paris, care, în 1880 a
circulat pe str`zile din capitala
Fran]ei, apoi pe cele din Bucu -
re[ti, cu „automobilul V`sescu”, o
performan]` notabil` la acea
vreme. 

În primul deceniu al secolului
XX, inginerul N. Iliescu constru -
ie[te un automobil triciclu cu
abur, dotat cu serpentine [i eva -
cuare rapid` „SERPOLLET” cu o
caroserie tip „cupeu”, care realiza
o vitez` medie de 60 km/h.

Savantul Gogu Constantinescu
construie[te în 1911 un vapo ri -
zator cu parafin` [i-l monteaz` pe
un automobil cu care parcur ge
distan]a Londra-Brighton [i retur,
cu un consum simbolic, doar
pre ]ul unui [iling. 

În 1923, Aurel Per[u, constru -
ie[ te primul automobil din lume
cu form` aerodinamic` aproape
ideal`, sem`nând cu jum`tatea
pic`turii de ap` în c`dere, ob]i -
nând în Germania, brevetul de
inventator. 

Înc` din zorii automobilismului
european, numeroase echipaje de
pilo]i români particip` la curse
memoriale din str`in`tate, multe
în premier` mondial`, impunând
în galeria celor mai bune perfor -
man]e, automobilismul sportiv din
]ara noastr`. Analele automobi -
lis mului sportiv consemneaz`
nume ca George Valentin Bibes -
cu, Leon Leonida, Alexandru Dar -
vari, Mihail Fenekide, Henri C.
Manu, Alexandru Racovi]`, Jean
Calcianu, A. Berlescu, Marin But -
cu lescu, Petre Cristea, Ion
Zamfi rescu, etc.

autoi s to r ia

VEHICULELE DE EPOC~ VEHICULELE DE EPOC~ 
{I CIVILIZA}IA AUTOMOBILULUI {I CIVILIZA}IA AUTOMOBILULUI 

|N ROMÂNIA|N ROMÂNIA

Ü

Anul 2014 a excelat în Auto mo bil Clubul
Român [i prin dez voltarea cultului pentru
redesco perirea universului automobilului în
]ara noastr` la sfâr[it de secol XIX [i început
de secol XX, care au marcat cea mai mare
deschi dere pentru „tr`sura f`r` cai”. Este
[tiut c` România s-a înscris printre ]`rile de
pionierat ale ci viliza]iei automobilului,
aducân du-[i contribu]ii proprii, de r`su net
mondial. 
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Anul 2015 va marca pa[i
im portan]i în ceea ce pri -

ve[te dez voltarea compe ti ]iilor
ma[inilor istorice în organizarea
„Clubului Vehiculelor de Epoc`”
sub egida Automobil Clubului
Român. Vom multiplica cercurile
zonale [i ju de]ene prin atra -
gerea în cadrul clubului nostru a
proprietarilor auto mobilelor
istorice [i, implicit, s` cre`m un
grup de speciali[ti [i tehnicieni
auto pentru restaura rea multora
din vehiculele istori ce care î[i
a[teapt` „ie[irea în lume”.

Ca un elogiu adus tradi]iilor [i
gloriei automobilismului româ -
nesc, în anul 2014, Comisia
auto  mobilelor istorice a Auto -
mobil Clubului Român [i Clubul

Vehi culelor de Epoc` au or -
ganizat o suit` de competi]ii [i
de expozi]ii la care au participat
colec]ionari de marc` ai ma[i -
nilor istorice, in clusiv ai vede -
telor române[ti din seriile Daciei
1100 [i 1300. Re me mor`m,
astfel, competi]iile de la Cheia,
Câmpulung Muscel, Cursa de
500 km Bucure[ti-Constan]a [i
retur, organizat` de TOMITANS
CLASSIC CLUB Constan]a, în
par teneriat cu Clubul Vehicu le -
lor de Epoc`, cu ocazia împlinirii
a 110 ani de la prima curs` auto
din România (22 septembrie
1904),  saloanele auto „Classic
Car Show 2014” de la Romaero

B`neasa [i Romexpo. Clubul
Trabantistelor a organizat, în
capital`, evenimete de mare
succes cu participarea multor
zeci de pasionate ale ne ui tatelor
„trabi” la volanul limu zinelor tot
mai mult dorite ast`zi. Suntem
încredin]a]i c`, în anul 2015,
aceste evenimente sportive vor
genera altele noi, în toate
sucursalele jude]ene ACR sub
egida Comisiei ACR a Vehi -
culelor de Epoc`.

Nicu Nicu APOSTOLAPOSTOL nn
Pre[edinte C lubulPre[edinte C lubul

Vehicule lor  de Epoc`Vehicule lor  de Epoc`

autoi s to r ia

Ü
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2014 AUTOMOBILISMUL SPORTIV
ÎN ASCENSIUNE

Automobil Clubul Român [i-a exercitat [i în anul
2014, atributul de Autoritate Sportiv` Na]ional` pentru
România (ASN), conferit de Federa]ia Interna]ional` a
Automobilului. A organizat, în acest sens, sesiuni de
preg`tire teoretic` [i practic ,̀ în baza proiectelor puse
la dispozi]ie de FIA [i cu contribu]ia nemijlocit` a
speciali[tilor delega]i de forumul mondial.

Un prim proiect a fost dedicat oficialilor care vor
conduce competi]ii pe plan na]ional, precum [i
preg`tirea deleg`rii acestora de c`tre FIA pentru
concursurile interna]ionale. Organizat de ACR,
pentru al doilea an consecutiv în România, acest
training a avut scopul s` ridice competen]a ofi -
cialilor no[tri la nivelul parametrilor mondiali, prin
însu[irea [i testarea ultimelor reglement`ri ale FIA,
în special în domeniul asigur`rii siguran]ei tuturor
participan]ilor la competi]iile automobilistice –
concuren]i, arbitrii, spectatori, auxiliari.

Un al doilea proiect a vizat siguran]a tinerilor
pilo]i atât în timpul antrenamentelor cât [i a
particip`rii acestora la competi]ii automobilistice [i
de karting. Proiectul s-a desf`[urat atât teoretic cât
[i practic, având un real succes prin participarea [i
angajamentul deosebit al tinerilor pilo]i. 

Desf`[urarea ambelor proiecte s-a bucurat de
aprecierile unanime ale trainerilor FIA care au
subliniat foarte buna organizare, precum [i

CNAK-ACRspor t  ACR

Ü
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CNAK-ACRspor t  ACR

preg`tirea deosebit` a participan]ilor în cuvin -
tele adresate la încheierea cursurilor [i înmâ -

narea diplomelor. 
Una din competi]iile cele mai reprezentative, ce

s-a desf`[urat în anul 2014, a fost Campionatul
Na]ional de Îndemânare Auto, organizat de Auto -
mobil Clubul Român împreun` cu GT Auto Club
Sportiv. Etapele s-au desf`[urat la Br`ila, Bucure[ti,
Con stan ]a, Ploie[ti, Buz`u, Cluj-Napoca [i Curtea
de Arge[. Edi]iile anuale ale campionatului, la care
se lec]ia [i complexitatea probelor pun la grea
încer care pilo ]ii, s-au bucurat de o larg` audien]` în
rândul junio rilor [i seniorilor participan]i în cadrul
diferitelor echipe. O men]iune special` se cuvine
domnului Gheorghe Teodor, pre[edintele GT Auto
Club Sportiv, care a depus eforturi deosebite, ca [i
în anii trecu]i, pentru dezvoltarea [i reu[ita cam -
pionatului.

O not` aparte se cuvine consacrat` automo bi -
lismului sportiv [i kartingului sportiv din Timi[oara,

sub egida Comisiei jude]ene de profil a Sucursalei
ACR. Anul 2014 a ]inut acela[i ritm, tradi]ional [i
polivalent, în cadrul Campionatului Na]ional de
Auto mobilism, Campionatului de Automobilism
Timi[, precum [i în numeroase raliuri purtând de -
numirea unor municipii, ora[e [i evenimente lo -
cale. Cota de prezentare la startul competi]iilor de
automobilism [i karting a pilo]ilor licen]ia]i [i de -
butan]i a atins în 2014, la Timi[oara, valori supe -
rioare anilor preceden]i. {i aici trebuie remarcat
aportul deosebit al domnului Ladislau Giurisici, pre -
 [edintele Comisiei Jude]ene de Automobilism [i
Karting Timi[, în organizarea [i desf`[urarea com -
peti]iilor atât jude]ene cât [i na]ionale.

Remarc`m de asemenea bogata activitate auto -
mobilistic` organizat` de Sucursala Satu Mare [i
Clubul Sportiv Rider’s, prin activitatea sus]inut` a
neobositului s`u director, domnul David Seletye.
Astfel au fost organizate dou` campionate
de Rally Sprint [i VTM ce au atras un num`r

Ü

Ü
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mare de  concuren]i din întreaga ]ar`.
Sucursala ACR Hunedoara a continuat [i în

acest an s` organizeze Campionatul de VTM cu o
participare numeroas` pe trasee deosebit de
spectaculoase [i tehnice. Nu a lipsit din calendar
nici tradi]ionalul „Raliu al Frumuse]ii”, aflat la a
XVIII-a edi]ie, ce a contat ca final` a etapelor
zonale de concursuri automobilistice feminine.

De asemenea, nu putem uita nici contribu]ia la
bogata activitate de automobilism sportiv a
Sucursalelor Dolj, prin entuziasta directoare Eu -
genia Ni]`, Bihor, Maramure[ [i S`laj.

Se cuvine, sa men]ion`m în încheiere c` în anul
2014, s-a desf`[urat [i Campionatul Interna]ional
al Europei Centrale [i de Est, lansat în urm` cu
peste dou` decenii la care particip` pilo]i auto din
cinci ]`ri: Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia [i Ro -

mâ nia. Au loc edi]ii anuale [i etape distincte or -
ganizate de cluburile auto din aceste ]`ri, membre
ale FIA. Contribu]ii deosebite în managementul
edi]iilor din ]ara noastr` [i selec]ia pilo]ilor aduc
sucursalele jude]ene Satu Mare, Timi[, Br`ila [i
Maramure[. În aceea[i ordine de idei nominaliz`m
[i „Raliul Prieteniei Br`ila-Dobrich”, care în 2014 a
aniversat jubileul edi]iei a 30-a a competi]iei,
marcat în cele dou` jude]e înfr`]ite prin entuzia[ti
ai automobilismului sportiv.

Comitetul Executiv al Automobil Clubului Ro -
mân va omagia [i r`spl`ti rezultatele [i con tri bu -
]iile sportive ale automobilismului [i kartingului
sportiv în cadrul tradi]ionalei [i spectaculoasei
festivit`]i anuale, „LAURII PILOTAJULUI AUTO”.

Ioan Ioan OLARUOLARU nn
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La 1918, a[a cum eviden]iaz` cu
prisosin]` to]i memoriali[tii vremii,
c`ldura din sufletele celor 100.000
de participan]i a biruit gerul. R` su -
fletul voin]ei Ardealului a biruit vre -
mea friguroas` [i a în vins istoria,
nea mul întreg rec` p`tându-[i drep -
tul de a tr`i în acelea[i fruntarii, ca
în vremea veche a Daciei. Biruin]a a
devenit actul cel mai înalt din isto -
ria na]ional`, începând cu Hot` -
rârile Sfaturilor ]`rii de la Chi[in`u –
la 27 martie - [i de la Cern`u]i  - la
15 noiembrie 1918, împlinirea
producându-se la Alba Iulia.

România Unit` a avut [ansa,
într-o perioad` mic` de timp, s`
devin` unul dintre statele im -
portante ale Europei, dezvoltarea
]`rii ajungând extraordinar` a[a
cum consemneaz`, spre exemplu,
rezultatele economice ale anului
1938, impresionante pentru toate
domeniile de activitate compa -
rativ cu marile puteri ale Europei. 

Am  s`rb`torit, deci al 96-lea an
al Marii Uniri dup` tenebroasa
perioad` a sovietiz`rii ]`rii, vreme
în care fra]ii din Basarabia [i Bu -
co vina erau obliga]i s`-[i în`bu[e

sentimentele na]ionale, acum când
etnia noastr` s-a revigorat, pu -
ternicul proces de sus]inere a
limbii, credin]ei, istoriei, tradi]iilor
fiind sus]inut de singura întrunire
a reprezentan]ilor românilor de
pre tutindeni întruni]i în Congresul
Spiritualit`]ii Române[ti.

Spiritul românesc a ren`scut în
comunit`]ile noastre din lume
dup` destr`marea Uniunii So vie -
tice [i d`râmarea ceau[ismului,
iar, începând din 1993, Con gresul
Spiritualit`]ii Româ ne[ti, creat
de Liga Cultural`, [i-a asumat

Începutul lui decembrie 2014, a esen]ializat, în prima sa zi, la Alba Iulia, o istorie care a urcat,
într-un timp înc`rcat de glorie [i de jertfe, de la Decebal, Mihai Viteazul, pân` la în`l]imea cea mai
de seam` a tuturor românilor – 1918. Jubileul celor 96 de ani – vremui]i, cum ar spune Eminescu
– de la Marea Unire, a fost onorat [i de „Congresul Spiritualit`]ii Române[ti”, desf`[urat la Alba Iulia,
cu prezen]a celor peste 200 de personalit`]i, din 28 de ]`ri [i zone de românitate, în cea de-a XVIII-
a edi]ie, prin sus]ineri, de mare anvergur`, [tiin]ifice, istorice, lingvistice, economice, sociale [i din
alte orizonturi de cultur` [i civiliza]ie. Marele fluviu spiritual al istoriei reale, descoperite [i scoase
în lumin` [i-a adunat apele [i izvoarele mai mult ca oricând, acum, în Cetatea Marii Uniri. Iar la
aceast` reu[it` [i-au adus contribu]ia, onorabil, Consiliul Jude]ean Alba, Prim`ria Alba Iulia [i
Prim`ria or`[eneasc` Zlatna. {i-a adus contribu]ia, deopotriv`, Sucursala Jude]ean` ACR Alba, care
a pus la dispozi]ie, atât sala de conferin]e, cât [i motelul asocia]iei, în toate zilele Congresului.
Pentru c` automobilismul românesc, care a dep`[it, în Europa [i în lume, cu mult secolul s`u de
istorie, a dat partea sa de glorie Culturii [i Civiliza]iei române[ti.

Revista „Autoturism” este onorat` s` publice articolul scris de academicianul Victor CR~CIUN,
Pre[edintele Asocia]iei „Liga Cultural`”, amfitrionul „Congresului Spiritualit`]ii Române[ti”, ajuns la
edi]ia XVIII.

Am s`rb`torit 96 de ani de la Marea Unire din 1918. Peste patru ani va avea loc minunata
aniversare la Centenarul celui mai de seam` act istoric din via]a neamului românesc.

UNIREA {I  ROMANITATEAUNIREA {I  ROMANITATEA
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r`s pun derea pro mov`rii uni -
t`]ii celor 13 milioane de

români care se afl` dincolo de
hotarele de ast`zi ale României.
Alba Iulia a devenit, astfel, nu
numai Cetatea Marilor Uniri de la
1600 [i 1918, ci [i Capitala Ro -
mânilor de Pretutindeni, con -
tribuind la aceast` unitate f`r` ca
Guvernul României s` sus]in` nici
moral, nici material, întrunirile de
la Alba Iulia.

Congresul Spiritualit`]ii Româ -
ne[ti a ajuns la a XVIII-a edi]ie,
dovedind importan]a manifestat`
în durat`, în dezbateri [tiin]ifice,
istorice, lingvistice, economice,
sociale, culturale, toate înt`rind
idealul de unitate spiritual`, mai
presus de cea teritorial`. Cei peste
200 de participan]i din 28 de ]`ri

[i zone de românitate (num`r
redus în acest an din cauza mic -
[or`rii posibilit`]ilor financiare) au
demonstrat ata[amentul fa]` de
]ar` în momentele de dup` ale -
gerile care au stârnit atâtea dez -
bateri privind votul din „diaspor`”.
Participan]ii au definit Congresul
drept exemplar, socotindu-l o
manifestare a speran]ei.

Nefiind sprijinit guvernamental,
Congresul Spiritualit`]ii Româ -
ne[ti s-a putut desf`[ura în acest
an gra]ie sprijinului acordat de
oficialit`]ile din Alba Iulia [i Zlatna
care au devenit reazem al pro pa -
g`rii idealului de unitate na]ional`
prin aceste întruniri vizionare.
Evident c` numai Consiliul Jude -
]ean Alba, prim`ria Municipiului
Alba Iulia [i Prim`ria ora[ului

Zlatna au sprijinit prezen]a dele -
ga]iilor din cele 28 de ]`ri [i zone
de românitate, precum [i alte
multe organi za ]ii [i firme din Alba
Iulia [i adu cem cu acest prilej
mul]umirile noastre cele mai c`l -
duroase Auto mobil Clubul Român
din Capitala Unirilor, care ne-a
fost al`turi, f` când s` se simt`
excelent delega]ii g`zdui]i în
cadrul lui, întregul personal în]e -
legând sem nifica]ia manifes t`rilor
[i dove dind recuno[tin]`, întâmpi -
narea cu cinste, corec titudine [i
frumoa s` bun` primire a dele -
ga]ilor din atâtea co munit`]i. Ne
bucur` aceast` primire, cu atât
mai mult cu cât, împreun` cu
ACR, având acela[i pre[edinte,
Constantin Niculescu, la înce -
puturile activi t`]ii noastre, am
des  f` [urat fru moase ac]iuni, înde -
osebi privind rela]iile cu românii
din Basarabia. Aici, la Alba Iulia,
managerul Cornel Gher man a
continuat acele înce puturi, exp -
rimându-ne încre derea c` [i la
ac]iunile viitoare vom fi al`turi.

În acest chip [i ACR î[i îm -
pline[te misiunea ca organiza]ie a
automobili[tilor de pretutindeni,
implicându-se acum [i în rapor -
turile directe cu românii din
comunit`]ile istorice ca [i din
întreaga lume.

Prof .  Univ  Dr .  Acad.Prof .  Univ  Dr .  Acad.
V ic tor  CR~CIUN Vic tor  CR~CIUN nn
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ALBA IULIA – Marea Cetate
a Unirii tuturor românilor
Hotelul ACR din Alba Iulia dispune de 28 de

camere duble, dotate cu aer condi]ionat, televizor

[i baie proprie. Hotelul dispune de buc`t`rie
proprie, sal` de mese cu o capacitate de 70 de
locuri,  [i de sal` de conferin]e pentru 100 de
locuri. În curtea interioar` a sucursalei func]io -
neaz` Sta]ia ACR de Inspec]ie Tehnic` Periodic`,
care st` la dispozi]ia membrilor ACR, la tarife pro -
mo]ionale.

Rezerv`ri la sucursala Alba Iulia,Rezerv`ri la sucursala Alba Iulia,
tel 0258/812485, 0745382739,tel 0258/812485, 0745382739,

precum [i la compartimentul turism dinprecum [i la compartimentul turism din
centrala ACR, la centrala ACR, la 

e-mail travel@acr.ro, tel 021/3178251.e-mail travel@acr.ro, tel 021/3178251.

OL~NE{TI -  Sta]iune
asemuit` cu Karlovy-Vary

Situat la 20 km de Râmnicu Vâlcea hotelul ACR
dispune de camere cu un confort deosebit, spa]ii
de parcare. Pot fi vizitate, în împrejurimi,
monumente istorice, m`n`stiri [i schituri din
patrimoniul na]ional [i universal.

Rezerv`ri la sucursala ACR Vâlcea,Rezerv`ri la sucursala ACR Vâlcea,
tel 0250/733140, 0745382779,tel 0250/733140, 0745382779,

precum [i la compartimentul turism precum [i la compartimentul turism 
din centrala ACR, ladin centrala ACR, la

e-mail travel@acr.ro, tel 021/3178251.e-mail travel@acr.ro, tel 021/3178251.

FLOTA NAUTIC~ DE TURISM
DIN DELTA DUN~RII

Membrii ACR, au o ocazie unic` de a face o
croazier` de neuitat în locurile de legend` [i mister
ale Deltei Dun`rii, cu moderna [alup`, de 20 locuri,
cu teras` acoperit` [i bar, a Sucursalei ACR Tulcea.
Singura condi]ie o constituie timpul c`lduros [i
rezervarea anticipat` pentru grupul de turi[ti. 
Pentru informa]ii [i rezerv`ri:

Sucursala ACR Tulcea:Sucursala ACR Tulcea:
0240/515151, 0745382724, 0240/515151, 0745382724, 

e-mail: acr_tl@acr.ro;e-mail: acr_tl@acr.ro;
Administratia Centrala ACR:Administratia Centrala ACR:

021/3178251, 021/3178251, 
e-mail: travel@acr.ro.e-mail: travel@acr.ro.

Mire la  TUDORMire la  TUDOR n

VACAN}ELE S~RB~TORILOR DEVACAN}ELE S~RB~TORILOR DE
IARN~ ÎN BAZELE PROPRI I  ACRIARN~ ÎN BAZELE PROPRI I  ACR

ALBA IULIA

OL~NE{TI

FLOTA
NAUTIC~
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Automobil Clubul Român, în parteneriat cu
Centrul Medical SANADOR, de]in`tor al mai  mul -
tor clinici, laboratoare de analize medicale  [i al
primului spital pri vat cu servicii medicale com ple te,
în care se asigur` tratament inclusiv pentru situa]ii
de urgen ]`, ofer` membrilor s`i un dis count de
10% la servicii medi cale (consulta]ii, analize de
labo rator, ecografii, radiografii, Rezo nan]`
Magnetic` [i Computer To mo graf).

Accesul la serviciile cu dis count oferite de
Centrul Medical SANADOR, care î[i propune s`
ocupe primul loc pe pia]a furni zorilor de servicii
medicale prin calitate, promptitudine, \ncre de re,
flexibilitate, cel mai bun pre] pentru cele mai bune
servicii, este posibil prin prezentarea la recep]ie a
cardului de membru ACR valabil.

Discount-uri la servicii
medicale pentru membrii ACR



În ACR e[ti într-o mare familie! 
Fii cu noi [i vei beneficia 

de toate aceste oferte. Meritq!
Oferta   1: Asisten]` rutier` non-stop pe toate [oselele din ]ar` (021/222.22.22)
Oferta   2: 2 DEPAN~RI auto gratuite
Oferta   3: 2 TRANSPORTURI auto gratuite
Oferta   4: VERIFICAREA TEHNIC~ GENERAL~, 
Oferta   5: INSPEC}IA TEHNIC~ PERIODIC~; 
Oferta   6: {COALA DE {OFERI ACR;
Oferta   7: ASISTEN}~ RUTIER~ ÎN STR~IN~TATE;
Oferta   8: „ACCIDENT MANAGEMENT” în România [i str`in`tate;
Oferta   9: REPATRIERE AUTOVEHICUL {I PERSOANE;
Oferta 10: TRANSPORTUL PERSOANELOR ÎN CAZUL UNUI EVENIMENT RUTIER;
Oferta 11: ÎNTRE}INEREA CURENT~ A AUTOMOBILULUI;
Oferta 12: ACCES LA PROGRAMUL MONDIAL DE DISCOUNT-URI „SHOW YOUR CARD!”;
Oferta 13: PERMISUL INTERNA}IONAL DE CONDUCERE (PIC);
Oferta 14: CARNETUL DE TRECERE PRIN VAM~ (CPD);
Oferta 15: CONSULTAN}~ JURIDIC~, AUTO {I MEDICAL~;
Oferta 16: REDUCERE CU 10% a cotiza]iei anuale de membru ACR vechi pentru aducerea, de c`tre acesta,

a unui membru ACR nou;
Oferta 17: REDUCERE CU 15% pentru fiecare membru de familie adus în asocia]ie;
Oferta 18: Servicii în BAZA TURISTIC~ ACR: Hotelul Nehoiu, Hotelul Alba Iulia, Motelul Ol`ne[ti, Motelul 

de tranzit Arad, Hotelul Plutitor din Delta Dun`rii;
Oferta 19: SERVICII TURISTICE prin agen]ii de voiaj partenere;
Oferta 20: VOUCHER PENTRU MOTORSPORT;
Oferta 21: BANCA DE DATE {I INFORMA}II;
Oferta 22: REVISTA „AUTOTURISM” (ON-LINE)
Oferta 23: VOUCHER LA DISPOZI}IA DIRECTORULUI SUCURSALEI pentru unele servicii în plus;
Oferta 24: VOUCHERUL TINERETULUI: pân` la 50% reducere la cotiza]ie;
Oferta 25: OFERTA PENSIONARULUI: reducerea cotiza]iei cu 10%;
Oferta 26: OFERTA SUPER FIDELIT~}II: la peste 5 ani vechime în asocia]ie, reducere cu 10% a cotiza]iei;
Oferta 27: asigur`ri tip RCA, CASCO, locuin]e [i bunuri; sprijin în recuperarea daunelor 
Oferta 28: emitere ROVINIETE; 
Oferta 29: PARCARE, GARARE, ÎN SPA}II ACR, UTILIZARE POLIGON pentru perfec]ionarea conducerii auto;
Oferta 30: PROCURAREA de piese [i echipamente auto la tarife avantajoase etc.
Oferta 31: COMBUSTIBILI AUTO CU DISCOUNT prin MOL România;
Oferta 32: SERVICE AUTO PRIN CARFIX TEAM;
Oferta 33: Dup` o vechime de doi ani consecutivi ca membru ACR, se adaug`, în plus, urm`toarele servicii,

avantaje [i facilit`]i (potrivit categoriei PREMIUM):
n Înc` o DEPANARE gratuit`;
n Înc` un TRANSPORT gratuit;
n DISTINC}IA „CONDUCERE AUTO EXEMPLAR~”;
n CREDITARE ÎN CAZ DE INCIDENT AUTO ÎN ROMÂNIA – 300 euro.

Oferta 34: Dup` o vechime de 5 ani consecutivi ca membru ACR, se adaug`, în plus, urm`toarele servicii,
avantaje [i facilit`]i (potrivit categoriei SENIOR):
n Num`r nelimitat de DEPAN~RI AUTO gratuite;
n Înc` un TRANSPORT AUTO gratuit;
n Autoturism la schimb, în caz de accident auto;
n Creditare în caz de incident auto la cluburile partenere din FIA – 500 euro;
n Num`r nelimitat de Consultan]e gratuite: juridice, auto, turistice, medicale, în domeniul
auto mobilismului;

Oferta 35: Organizarea de reuniuni de familie sau profesionale în re]eaua de hoteluri ACR
Oferta 36: Consultan]` în ob]inerea „C`r]ii de Salvare la Bord”.

M e n ] i u n e :  S e r v i c i i l e  s u n t  p r e v ` z u t e  \ n  C a r n e t u l  d e  A s i s t e n ] `M e n ] i u n e :  S e r v i c i i l e  s u n t  p r e v ` z u t e  \ n  C a r n e t u l  d e  A s i s t e n ] `


